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Originele tekst:
“Spelregels
Een uitbouw van het zelfbeheer vergt duidelijke spelregels voor de gemeente en
voor burgers en andere partners. Voor iedere locatie wordt een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin doelen, beheermaatregelen,
planning en projecten zijn vastgelegd. Ook voor het monitoren van de resultaten
worden concrete afspraken gemaakt. Het ligt voor de hand dat het onderhoud van
centrale voorzieningen in handen blijft van de gemeente (riolen en stoepen).
Maar het onderhoud van perkjes, groenstroken en ander openbaar groen kan in
toenemende mate in handen komen van omwonenden. De zelfbeheergebieden
blijven gemeentebezit en ze zijn openbaar toegankelijk, maar de omwonenden
denken mee over het beheer en steken waar mogelijk zelf de handen uit de
mouwen. We gaan informatie uitwisselen tussen gemeente, bewoners en
bedrijven over alle regels en mogelijkheden voor zelfbeheer. Dat betekent dat het
gemeentelijke informatiesysteem (met alle gegevens over speelvoorzieningen,
trapveldjes, bomen, groenbeheer en stadslandbouw) voor de hele stad
toegankelijk wordt en interactief wordt gemaakt”
Bladzijde 12
Nieuwe tekst:
“Zelfbeheer
Een uitbouw van het zelfbeheer vergt duidelijke afspraken tussen de gemeente,
burgers en andere partners. Voor de kleinere gebiedjes zoals perkjes en
boomspiegels volstaan spelregels. En voor grotere stukken groen wordt een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Daarin staan afspraken over doelen en
beheermaatregelen. Ook voor het monitoren van de resultaten worden concrete
afspraken gemaakt. Het onderhoud van perkjes, groenstroken en ander openbaar
groen kan zo in toenemende mate in handen komen van omwonenden. De
zelfbeheergebieden blijven echter gemeentebezit en ze zijn openbaar
toegankelijk. We gaan informatie uitwisselen tussen gemeente, bewoners en
bedrijven over alle regels en mogelijkheden voor zelfbeheer. Dat betekent dat het
gemeentelijke informatiesysteem (met alle gegevens over speelvoorzieningen,
trapveldjes, bomen, groenbeheer en stadslandbouw) voor de hele stad
toegankelijk wordt en interactief wordt gemaakt”
Toelichting: zelfbeheer=spelregels voor kleine gebieden+ overeenkomsten voor
grotere gebieden.

